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Tomas minnesfond – Protokoll från årsmöte 2016-06-07  
 

Deltagare: Den tidigare styrelsen: Sten-Göran Lindblad, Lars Olsson och Stefan Olsson. Övriga: Hanne 

Sterup-Hansen  

 

1. Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Lars valdes till ordförande och sekreterare. 

 

3. Fastställande av dagordning 

Den utskickade dagordningen godkändes med en justering; punkten 7 ändras till ”Utdelning 

av pengar till sherpasfamiljer 2014-2016”. Dagordning BILAGA 1.    

 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Senaste årsmöte var 2015-05-18. Prokollet gicks igenom utan några kommentarer.   

 

5. Genomgång av utskickade handlingar 

Inför mötet hade Lars skickat ut ett koncept till sammanställning av ekonomi mm; se BILAGA 

2. Sammanställning skall ses som ett första koncept. Vi mötet beslöts att alla i styrelsen går 

igenom konceptet och lämnar synpunkter till Lars. Lars sammanställer sedan konceptet till 

ett färdigt dokument som kan användas för att visa vad minnesfonden har gjort mm.  

 

6. Val av styrelse för föreningen för 2015 

Omval av Lars som ordförande och Sten-Göran och Stefan som ledamöter. 

 

7. Utdelning av pengar till sherpasfamiljer 2014-2016 

Sherpas som omkom 2014. Vid förra årsmötet konstaterades att Raju överlämnat pengar till 

14 familjer. Raju fortsatte sitt arbete. Nu är pengar överlämnade till samtliga 16 familjer. I 

BILAGA 3.1 och 3.2 finns sammanställt vilka som mottagit pengar.  

Sherpas som omkom 2015. Styrelsen har fått många positiva reaktioner på att Raju så 

framgångsrikt har kunnat dela ut pengar familjerna till de sherpas som omkom 2014. 

Styrelsen beslutade därför att fortsätta att dela ut pengar på motsvarande sätt till de sherpas 

som omkom 2015. Även detta arbete är avslutat. I BILAGA 4.1 och 4.2 finns sammanställt 

vilka som mottagit pengar.  

 

8. Skulptur till minne av Tomas  

16 maj 2016 invigdes en skulptur till minne av Tomas. Skulpturen är en donation till Borås 

Stad. Det är Andreas Swahn och Åke Björsell som tagit initiativ till och möjliggjort 

donationen. Mera detaljer framgår av pressmeddelandet som skickades ut inför invigningen; 

se vidare BILAGA 5. 
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9. Föreningens ekonomi 

2016-05-31 var behållningen på minnesfondens bankkonto 35. 350kr; se vidare BILAGA 6. 

Därutöver finns 7.835 på ett PayPal konto som användes i samband med insamlingen 2015, 

se vidare BILAGA 7.  

Vid de första överföringarna till Raju uppstod tekniska komplikationer varför några 

transaktioner gjordes via Lars privata konto. Lars utreder vidare om detta föranleder några 

justeringar av föreningens ekonomi.  

 

10. Fondens framtid 

Vi mötet diskuterades fondens framtid. Eftersom tillgångarna i föreningen är begränsade står 

föreningen inför ett strategiskt beslut; antingen att försöka få in mera pengar till fonden eller 

att avveckla fonden. Fondens primära ändamål har varit att hjälpa skandinaver som råkar ut 

för olyckor. Under den tid som fonden verkat, snart 10 år, har inga pengar betalats ut i 

enlighet det primära syftet. Pengarna har i stället använts för att hjälpa familjer till omkomna 

sherpas mm, se vidare punkterna 5 och 7 ovan.  

Mötet kom fram till blev att om fonden skall fortsätta måste fondens ändamål ändras och att 

det då blir svårare, allteftersom tiden går, att se kopplingen till olyckan med Tomas. Mötet 

beslöt därför att det lämpligaste är att resterande pengar i fonden används och att fonden 

därefter avvecklas.  När pengarna används är det viktigt att beakta vad som står i stadgarna, 

överenskommelsen med Norska Klätterförbundet och vad som har utlovats i samband med 

att insamlingarna startade.  

 

Med ovanstående som bakgrund beslöt mötet att de resterande pengarna används på 

följande sätt:  

 

Konkreta förbättringar/åtgärder på Tomas minnesskulptur. Tex förbättrad belysning. Anm: I 

uppropet till den ursprungliga insamlingen 2006 skrevs bl.a. att om alla pengar inte användes 

för räddningsarbete skulle resterande pengar kunna användas till någon form av 

minnesmärke efter Tomas. Det är viktigt att här påpeka minnesfondonden inte medverkat i 

finansieringen av skulpturen.   

Bidrag till Tuki Nepal. Bidrag har redan lämnats, se punkten 5 ovan. Anm: I stadgarna står att 

om föreningen upplöses kommer föreningens tillgångar att överföras till någon etablerad 

räddningsorganisation.  

 

11. Övriga frågor 

 Utställningsbilder från utställningarna vid Abecita och Kulturhuset 

Från utställningarna finns ett 80-tal bilder. Bilderna tillhör Tomas familj. Eftersom inga 

nya utställningar planeras tycker familjen att det är lämpligt att bilderna fördelas inom 

familjen, till de som medverkade i räddningsarbetet och i arbetet med framtagning av 

minnesskulpturen och vidare till de som är, och har varit aktiva, i minnesfonden.  

 Avstämning med Norska Klätterförbundet (NRK) 

Det är angeläget att NRK är fullt informerade om planerna för minnesfonden. Vid mötet 

beslöts att Lars skickar information så snart som möjligt.  

 



3 
 

12. Nästa möte 

Lars informerar fortlöpande de övriga i styrelsen via mail. Vid behov kallar Lars till möte. 

 

13. Mötets avslutning 

Lars avslutade mötet och tackade alla för ett engagerat deltagande.  

 

 

Protokollet upprättat av Lars Olsson 

 

Borås 2016-06-12 

 

 

 

…………….. ……………… 

Lars Olsson 

 

Protokollet justerat av:  

 

Borås 2016-06-   Göteborg 2016-06- 

 

 

 

…………… ………………                                                                      ………. ………………… 

Stefan Olsson    Sten-Göran Lindblad 

 

 

 


